Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima skončila a již netrpělivě čekáme, kdy se konečně naplno rozběhne stavba obecní kanalizace
a čističky odpadních vod v naší obci. Smlouva
s dodavatelem stavby je podepsána, další a další
administrativní požadavky Státního fondu životního prostředí
plníme a nyní jen čekáme, kdy nám fond uvolní finanční prostředky, abychom celou akci mohli spustit. Mnoho „zlé krve“ udělalo
sdělení, že veřejné části přípojek budou z dotace hrazeny pouze
u nemovitostí, ve kterých bydlí trvale hlášené osoby. Tuto skutečnost považuji za velmi závažnou změnu podmínek, a proto
jsem vyvinul úsilí, aby nám bylo vysvětleno, zda je možné měnit
zadání podmínek dotace a nechat představitele obce mást občany.
Poté se karta obrátila a nyní jsme obdrželi sdělení, že z dotace
budou hrazeny i přípojky k domům, kde nikdo trvale nebydlí, které jsou zahrnuty v projektu. Svoji tvář však ukázali někteří naši
„víkendoví spoluobčané“, kteří nás začali obviňovat, že to bylo
obecní zastupitelstvo, kdo rozhodl, že podporu dostanou jen trvale bydlící. Padla dokonce i ostrá slova, že se jedná o diskriminaci.
Naštěstí šlo pouze o jedince a velká většina těch, jež jezdí do naší
obce trávit svůj volný čas, chápe, že nemáme v úmyslu nikoho
poškozovat, ale snažíme se jednat ve prospěch obce jako celku.
Nastávající období bude hodně těžké. Budou omezeny autobusové
spoje zajíždějící do naší obce z důvodu uzavírky silnice I/18
ve Vranovicích, bude značně omezena doprava a ztížena dopravní
obslužnost v obci z důvodu výstavby kanalizace. Toto a i další
nejmenované problémy s sebou přinesou i notnou dávku nervozity.
Proto bych Vás všechny chtěl požádat o velkou dávku trpělivosti
a porozumění.
Děkuji a přeji Vám příjemné jarní a letní dny.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

„Láz – ČOV a kanalizace“
Žádáme všechny majitele pozemků v Lázu,
aby urychleně odevzdali 2x podepsanou
„Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti“.
Nezapomeňte vyplnit Vaše rodná čísla (na 1. straně smlouvy).

OMEZENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Z důvodu uzavírky silnice I/18 ve Vranovicích
budou omezeny autobusové spoje zajíždějící do obce Láz.
Sledujte prosím vývěsky u zastávek v naší obci,
kde budou v nejbližší době zveřejněny nové jízdní řády spojů,
kterých se tato uzavírka týká.

Poplatky za svoz odpadů
Na jednání zastupitelstva v lednu letošního roku odsouhlasili zastupitelé, že místní poplatky za svoz odpadů v naší obci budou zvýšeny. Důvod je
naprosto jednoznačný, obec každoročně doplácí za svoz odpadů velmi vysoké částky a množství se stále zvyšuje. Je proto nezbytné, aby se ti, kteří
odpad produkují, na financování likvidace podíleli více než doposud.
Poplatky za svoz odpadů v naší obci jsou jedny z nejmenších v regionu
a zároveň málokterá obec doplácí za odvoz tolik jako Láz.
Poplatky se zvýší od 1. ledna 2018. Zastupitelstvo obce ještě v letošním
roce schválí novou vyhlášku o nakládání s odpady nebo dodatek k současně platné vyhlášce. Nyní je výše poplatků stanovena na 500,- Kč ročně pro
každého obyvatele s trvalým pobytem v Lázu a 500,- Kč ročně za nemovitosti, ve kterých není trvale hlášena žádná osoba. Platí také výjimka, že
v domě s více než čtyřmi trvale přihlášenými osobami platí pátá a další
osoba pouze 250,- Kč za rok. Tuto výjimku považuji za již přežitou a nesmyslnou (obec ročně přichází cca o 18 000,- Kč). V podobě, v jaké je sou-
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časně platná vyhláška, nejsou vůbec stanoveny poplatky pro podnikatelské subjekty, které v obci působí a vytvářejí zde odpad, čímž obec také přichází o nemalé finanční prostředky.
Požadavkům některých našich spoluobčanů i některých majitelů trvale
neobydlených nemovitostí na nadstandardní služby obce v oblasti odpadového hospodářství je sice možné ze strany obce vyhovět. Avšak pouze
za předpokladu, že si je tito nároční žadatelé uhradí sami a nikoli obec –
tedy všichni občané Lázu. To už se jim ale nelíbí a raději od mnohdy i nesmyslných požadavků raději ustoupí.
Rád bych ještě poděkoval těm obyvatelům Lázu, kterým není lhostejný
občasný nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad a nezištně jej uklízejí.
Mgr. Antonín Kropáč

MÍSTNÍ POPLATKY
Připomínáme, že místní poplatky
(za odvoz komunálního odpadu z popelnic a za psy)

j s o u s p l a t n é do 31. května 2017.
Platby můžete zasílat na účet č. 10823211/0100,
jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.
Pokud možno uvete v textu vaše jméno pro snadnější identifikaci platby.
Poplatek za odpady za každou trvale žijící osobu v obci činí 500 Kč,
za 1 psa činí 100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 22. dubna 2017.
Kontejner bude přistaven u požární zbrojnice.
Ve stejný den se uskuteční

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU.
Železný šrot můžete připravit před své domy.

VÝZVA OBČANŮM
Pokud máte na svých zahradách větve ke spálení,
dovezte je prosím na parcelu Václava Sadílka u č. p. 200.
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OBECNÍ ÚŘAD LÁZ
Pondělí

ÚŘEDNÍ HODINY
9.00 – 12.00 a 18.00 – 19.30 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin

POKLADNÍ HODINY
Pondělí 9.00 – 12.00 a 18.00 – 19.30 hodin
Tel. 318 676 031, 318 676 038
Pokud máte zájem o zasílání aktuálních informací z OÚ Láz
na Vaši e-mailovou adresu, zašlete nám ji prostřednictvím
w w w. o b e c l a z . e u
(viz „Informace e-mailem“ na hlavní straně webových stránek obce)

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze 30. ledna 2017
Usnesení č. 1/2017: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Radku Fiamovou a Petra Štiku, zapisovatelkou zápisu Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 4) Tvorba nového
územního plánu do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 5) Počet zaměstnanců
úřadu do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 6) Schválení vybavení
kuchyně v MŠ do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 7) Schválení smluv –
výstavba kanalizace do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 8) Odměny zastupitelů do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/2017: ZO Láz schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření č. 1
2) Strategický plán obce
3) Schválení povolení vodovodní přípojky
4) Tvorba nového územního plánu
5) Počet zaměstnanců úřadu
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6) Schválení vybavení kuchyně v MŠ Láz
7) Schválení smluv - výstavba kanalizace
8) Odměny zastupitelů
9) Různé
10) Diskuse
Usnesení č. 8/2017: ZO Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a bere
na vědomí předložený „Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby
ve schváleném rozpočtu na rok 2017“. Od 1. 1. 2017 došlo na základě
novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351, která byla
nahrazena položkou 1382. Záznam o změně je zveřejněn na úřední desce
obce.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/2017: ZO Láz schvaluje strategický plán obce na období 2017
- 2021.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/2017: ZO Láz schvaluje vodovodní přípojku pro Romana
Láda k pozemku p. č. 416/14 v k. ú. Láz.
Před hlasováním přišel zastupitel Ing. Jaroslav Mrázek.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/2017: ZO Láz schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, žádost obce Láz o pořízení územního plánu obcí s rozšířenou působností Příbram.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/2017: ZO Láz určuje dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 49
odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Bc. Kristýnu Jurovou
a Mgr. Antonína Kropáče jako zastupitele, kteří budou spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace ve správním území obce Láz.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/2017: ZO Láz schvaluje maximální počet 5 zaměstnanců
obce na trvalý pracovní poměr.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/2017: ZO Láz schvaluje nabídku firmy Gastro centrum
Příbram pro vybavení do kuchyně v Mateřské škole Láz v celkové výši
276 097,80 Kč s DPH.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/2017: ZO Láz schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP k investiční akci „Láz - ČOV a kanalizace“ ve výši 375 100,- Kč s DPH. ZO pověřuje starostu obce uzavřením
uvedené Příkazní smlouvy.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 16/2017: ZO Láz schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění autorského dozoru v průběhu realizace stavby „Láz - ČOV a kanalizace“ ve výši
479 160,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/2017: ZO Láz schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru investora v souvislosti s akcí „Láz - ČOV a kanalizace“
ve výši 477 950,- Kč s DPH.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/2017: ZO Láz schvaluje ponechání odměn zastupitelů
ve stejné výši jako doposud.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze 13. března 2017
Usnesení č. 19/2017: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Mrázka a Zbyňka Turka, zapisovatelkou zápisu
Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 20/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 6) Rozpočtové opatření č. 2 do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 7) Schválení žádostí
o vodovodní přípojky do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 8) Záměry prodeje
pozemků do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 23/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 9) Směrnice hospodářské činnosti do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 10) Žádost
Mgr. Petry Rezkové do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 25/2017: ZO Láz schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Smlouvy na připojení ke kanalizaci
2) Střednědobý plán hospodaření MŠ Láz
3) Stanovy svazku obcí pro vodovody a kanalizace
4) Likvidace nepotřebného materiálu MŠ Láz
5) Žádosti o neinvestiční příspěvky
6) Rozpočtové opatření č. 2
7) Schválení žádostí o vodovodní přípojky
8) Záměry prodeje pozemků
9) Směrnice hospodářské činnosti
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10) Žádost Mgr. Petry Rezkové
11) Různé
12) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 26/2017: ZO Láz schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti s občany Lázu, majiteli dotčených
nemovitostí a pověřuje starostu obce uzavřením těchto smluv.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/2017: ZO Láz schvaluje předložený návrh střednědobého
výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na období
2017 - 2019. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Láz
na období 2017 – 2019 je příspěvková organizace povinna zveřejnit na
svých webových stránkách po dobu minimálně 15 dní, a to až do doby
schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Láz, kterým se
zastupitelstvo bude zabývat na některém z dalších zasedání ZO po uplynutí povinné 15 denní lhůty pro zveřejnění jeho návrhu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 28/2017: ZO Láz schvaluje stanovy Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace.
Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 0 – usnesení nebylo schváleno
Usnesení č. 29/2017: ZO Láz odmítá nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Láz (dále jen MŠ Láz) k převzetí do majetku obce od své příspěvkové organizace nepotřebný majetek na základě návrhu likvidační
komise MŠ Láz. Konkrétně se jedná o inv. č. 25a vysavač Miele, inv. č. 16
šlehač ruční Moulinex, inv. č. 1 rádio RCR 4528, inv. č. 32 kuchyňský robot kráječ. Jedná se, jak pro MŠ, tak pro zřizovatele o nefunkční, neopravitelný a nepotřebný majetek.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 30/2017: ZO Láz schvaluje s ohledem na předchozí usnesení
č. 29/2017 vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Láz. Příspěvková organizace je povinna nepotřebný majetek
zlikvidovat ekologickým způsobem. Vyřazený majetek bude předán do sběrného místa, kde je možné odevzdat elektroodpad.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 31/2017: ZO Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 32/2017: ZO Láz schvaluje žádost manželů Kochových o vodovodní přípojku z vodovodního řadu obce k domu č. p. 217.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/2017: ZO Láz schvaluje žádost Jany Králové o vodovodní
přípojku z vodovodního řadu obce k domu č. p. 92.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 34/2017: ZO Láz schvaluje žádost Veroniky Janíkové o vodovodní přípojku z vodovodního řadu obce k domu č. p. 59.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 35/2017: ZO Láz schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 440/5
v k. ú. Láz o výměře 24 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36/2017: ZO Láz schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 859/1 v k. ú. Láz o výměře cca 60 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/2017: ZO Láz schvaluje směrnici č. 1/2017 o hospodářské
činnosti obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 38/2017: ZO Láz schvaluje žádost Mgr. Petry Rezkové o dotaci
na přečerpávací stanici ke kanalizační přípojce k budově č. p. 234 v obci Láz.
Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 0 – usnesení nebylo schváleno

Jubilanti obce Láz
Duben:

Květen:
Červen:

Josef Šourek
Květoslava Valkounová
Václav Turek
Jaroslava Čížková
Jaroslava Punčochářová
Milan Matějíček
Květuše Poláková
Petr Dvořáček
Ladislav Kovářík
Jiří Růžička
Jaroslav Palivec
Anna Romová

88
80
75
84
82
70
84
70
87
70
70
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Všem našim spoluobčanům srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví,
štěstí a spokojenost do dalších let.
V případě, že si nepřejete být uvedeni v této rubrice, informujte
prosím předem redakci Lázských listů.
Kulturní komise obce Láz

Opustili nás navždy
Únor:

Antonín Jaríček

64 let
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Velikonoce v Lázu
Velikonoce jsou pohyblivé svátky,
to znamená, že rozdíl v datu může
být až jeden měsíc (od 22. března
do 25. dubna), nebo termín Velikonoc se určuje podle prvního jarního
úplňku. Po tomto úplňku je první
neděle Nedělí velikonoční . Období 40 dnů před Velikonocemi
je období postní, začíná na Popeleční středu po Masopustním úterý.
Velikonoce jsou největší křes anské svátky. Největší noc, tedy „Velká
noc“, je na Bílou sobotu, kdy Kristus vstal z mrtvých.
Poslední týden 40 denního půstu před Velikonocemi se nazývá pašijový. Je to týden po Květné neděli, kdy Kristus vjel do Jeruzaléma
a byl vítán palmovými ratolestmi. U nás se světí větvičky jívy – „kočičky“.
Posvěcené kočičky se dříve ve světnici zastrkovaly za domácí kříž
nebo se zapichovaly do pole k ochraně úrody. Středa v tomto týdnu
se nazývala Sazometná, vymetaly se komíny. Na Zelený čtvrtek se má
jíst zelená strava, aby byl člověk zdráv po celý rok. Tento den je důležitý tím, že po mši umlkají zvony až do Bílé soboty – „odlétají
do Říma“. A zde přichází důležitá role rachtáčů, kteří svými rachtačkami, řehtačkami a klapačkami nahrazují jejich hlas.
V Horním Lázu se děti scházely v tzv. soutce, a potom společně
obcházely a „obrachtávaly“ domy. Ráno, po návratu ze školy a k večeru
až do Bílé soboty. Největší radostí ovšem bývala sobota ráno a dopoledne, kdy se chodilo „vybírat“. S košíkem a rachtačkou dům od domu.
Zarachtalo se, zazpívalo a dostala se odměna. Dříve vajíčka bílá i nabarvená, dnes peníze či různé pamlsky, vajíčka spíše čokoládová.
Po skončení obchůzky nastalo dělení. Podle toho, kolik dětí chodilo
ve skupince, si vybranou odměnu rozdělily. Veselé Velikonoce jsou ale
až v neděli, na Boží hod velikonoční, kdy začnou po dlouhém půstu
skutečné hody – mazance, beránek, vejce, chleba, víno. Ale mnozí se
nemohou dočkat Velikonočního pondělí, kdy se odbývá „pomlázka“. Mládenci chodí s pomlázkami z vrbového proutí, zdobenými stuhami. Jimi šlehají dívky a ženy a za odměnu dostávají malovaná vajíčka.
„Hody, hody doprovody, dejte vajíčko malovaný. Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.“
Hezké požehnané i veselé Velikonoce přeje Věra Říhová.
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Hospůdka U Dubu opět otevřena
Od března 2017 zahájila obec hospodářskou činnost a znovu otevřela
restauraci v obci. Než došlo k samotnému otevření, musely prostory stávající hospody projít několika úpravami – úprava stropů, vymalování, instalace kuchyňských linek, úprava regálů a polic atd. V současné době pracují
v hospůdce dva zaměstnanci – odpovědný vedoucí Jiří Burian a servírka
Jana Hejduková. Po ročním provozu zhodnotíme, zda je hospodářská činnost pro obec přínosná či naopak. Věřím, že si nově zrekonstruovanou
restauraci oblíbí mnoho místních i přespolních obyvatel a turistů. ☺
OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí – Čtvrtek
Pátek a Sobota
Neděle

16.00 – 22.00
16.00 – 24.00
16.00 – 22.00 hodin

Přes letní měsíce bude otevírací doba rozšířena.
Kristýna Jurová

Zájezd do divadla – poprvé
V úterý 14. března 2017 jsme využili nabídky obecního úřadu a zúčastnili jsme se zájezdu do pražského Divadla Kalich. Ve společnosti
Jany Paulové a Davida Suchařípy jsme se velmi dobře pobavili během
hry „Ani spolu, ani bez sebe“. Ona – psycholožka, on – manažer marketingu. To jsou hlavní a vlastně jediné postavy příběhu, které jsou tak
rozdílné, jak jen muž a žena mohou být. Rozdílní v názorech, uvažování, komunikaci a naslouchání. Jeden druhého nemůžou vystát, ale jak
už to tak bývá, protiklady se přece přitahují a nikdo z nás nechce zůstat sám. Pokud se chcete v divadle upřímně zasmát a odreagovat, zajete se podívat na komediální hit současné Paříže, který se drží na
špici žebříčku nejúspěšnějších francouzských her. Divadlo Kalich uvádí
toto představení v české premiéře pod dohledem renomované režisérky
Lídy Engelové.
Další divadelní zájezd je pro občany Lázu výhledově plánován na letošní podzim. A proto, pokud máte nějaký tip, dejte nám vědět a pomozte s výběrem divadla a představení. Informaci o tom, kam vyrazíme
příště, naleznete v červencovém vydání Lázských listů.
A snad jen na závěr mě napadá otázka. Pojede nás na podzim víc?
Jana Klímová
účastnice zájezdu
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Autorská čtení Lenky Vlkové
Již podvakrát představila v Lázu svoji tvorbu básnířka a spisovatelka Lenka Vlková.
Poprvé přivezla svou prvotinu, knihu básní
a krátkých próz „Ty, moudré ráno - a já,
večer hloupý“. A ti, kteří se autorského
čtení 28. února zúčastnili, mohou potvrdit,
že Lenka Vlková dokáže několika verši vyjádřit naše vlastní pocity, pro něž často nedokážeme najít vhodná slova.
Při dalším setkání, v sobotu 18. března, nás seznámila se svojí druhou knihou „Hovory k Tobě“. Tuto vzpomínkovou knihu lze označit
také jako průvodce renesanční Florencií a jižními Čechami uměleckými. Formou otevřené korespondence v ní autorka seznamuje čtenáře se
samotným průvodcem - historikem umění Petrem Porcalem, jihočeským rodákem, který ve Florencii vyučoval 40 let americké studenty
italskou renesanci. Jeho hlas autenticky zaznamenaný na DVD (jež je
nezbytnou součástí knihy) provází čtenáře - posluchače těmi nejzajímavějšími místy Florencie, kolébky renesančního umění. Kniha obsahuje
i publikované články zejména o jihočeských umělcích, přátelích profesora Petra Porcala. Nechybí ale ani vlastní úvahy, postoje, básně, dokonce i sny, jež ve své otevřenosti poutavě oživují celkovou strukturu
vyprávěného příběhu.
Obě literární akce doprovázel hrou
na kytaru Pavel Kabíček, a stejně
tomu bude i při třetím setkání s Lenkou Vlkovou. Tentokrát se můžete
těšit na čtení ze vzpomínkové knihy
„Selským rozumem“, jejímž autorem je převážně otec spisovatelky,
pan Jiří Kolář ze Zbenic, který se
v letošním roce dožil už 96 let. Kniha obsahuje črty, krátké eseje z jeho
života a hlavně z doby poválečné a totality, které psával pravidelně
do novin vycházejících v našem kraji. Proto přijměte pozvání na sobotu
27. května od 16.00 hodin do obecního sálu.
Radka Fiamová a Jana Klímová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět…
V novém roce jsme navštívili několik divadelních představení, např.
„O Sněhové královně“ v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, v bohutínské mateřské škole pohádku „Doba ledová“ a v ZŠ Bohutín divadelní vystoupení „O princi Bajajovi“.

Divadlo
v ZŠ Bohutín

Přijali jsme v průběhu zimy do předškolního
vzdělávání několik dětí a v současné době
je kapacita mateřské školy zcela naplněna. Podařilo se nám v rámci dotací a šablon sehnat
asistentku pedagoga, která je ve třídě velkou
pomocí. Můžeme nejen podnikat mnohem více
akcí a činností s dětmi, ale i mnohem snadněji
naplňovat individualizované vzdělávání a pracovat s dětmi individuálně dle jejich potřeb.
Loučíme se s Moranou
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Užili jsme si karneval ve školce a exkurzi u mlynáře, navštívili jsme
první třídu v ZŠ Bohutín. Na začátku dubna jsme uspořádali společné
velikonoční tvoření s rodiči. Snažíme se co nejvíce času trávit v krásné
přírodě, která obklopuje naši mateřskou školu a pomocí prožitkového
učení rozvíjet děti.

Karneval

Ukázka dravců

Co nás čeká…
Brzy začneme každý týden jezdit s dětmi na plavecký kurz do Příbrami a chystáme se na celodenní výlet do ZOO Plzeň, kam s námi
mohou jet i rodiče.
Ráda bych pozvala rodiče předškolních dětí na zápis, který bude
v mateřské škole 9. května 2017 od 9.00 do 16.00 hodin. Přihlášku a potvrzení od lékaře je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy (www.mslaz.cz), které jsou pravidelně aktualizovány, nebo
vyzvednout přímo v mateřské škole či na obecním úřadě. Ráda bych
připomněla, že se změnou zákona je od 1. září 2017 vzdělávání pro
děti, kterým bude do 31. srpna 2017 pět let, povinné.
Rodiče a děti se mohou v červnu těšit na noční školku, šerpování
předškoláků a zahradní slavnost, kde budou děti vystupovat.
Ráda bych Vám popřála pohodové jarní dny a krásné Velikonoce.
Bc. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Co víme a nevíme o objektu, který občané Lázu
nazvali „Mučírna“
Od konce 2. světové války již uplynulo 72 let a přesto se o tomto
objektu a jeho původním účelu dodnes mnoho neví. Já si jej pamatuji
tak, jak vypadal na jaře v roce 1945, kdy jsme jej prolézali jako třináctiletí kluci. Vedle hlavní budovy, která po různých úpravách stojí dosud,
byly vybudovány nebo rozestavěny ještě některé menší, jejichž účel byl
pro nás tehdy nejasný. Po skončení války byly tyto malé objekty převážně rozebrány občany z Lázu. Hlavní budova byla dlouho nevyužitá.
Později byla upravena na teletník, prasečník a nyní je již několik let
využívána soukromým majitelem jako malá pila.
V současné době jsem však získal obsáhlý materiál, který napsal
v březnu roku 2013 Pavel Wünsch pod názvem „Raketová pokusná
střelnice u Horního Lázu“, který mnohé nejasnosti vysvětluje. Ve velmi zkráceném podání se pokusím ty nejdůležitější údaje předat našim
spoluobčanům.
Němci se před, ale hlavně v průběhu 2. světové války snažili vyvíjet
různé druhy raket, od kterých si slibovali výrazné vojenské úspěchy.
Známé jsou rakety V-1 a V-2 na kapalná paliva, které vyvinul světoznámý vědec a konstruktér Dr. Wernher von Braun se svým kolektivem
v Peenemünde. Na ty mají určitě špatné vzpomínky přeživší občané
jižní části Anglie a především Londýna. Bylo jich tam odpáleno několik
tisíc. Dr. Braun má také největší podíl na poválečném vývoji raketové
techniky velkého rozsahu v USA. Známé jsou projekty Saturn a Apollo
11 s kosmonauty na povrchu Měsíce (20. 7. 1969).
Dalším známým člověkem zabývajícím se dlouhodobě vývojem raketové techniky na tuhá paliva byl Rolf Engel. Ten vedl vývojový podnik
s asi 250 odbornými zaměstnanci v Grossendorfu (dnes Wladyslawowo)
poblíž Gdaňsku. Podnik se jmenoval VA Grossendorf. Na začátku roku
1944 se však rychle blížila východní fronta, proto došlo k evakuaci
výzkumného zařízení. Pro přemístění byla vybrána právě Příbram
s využitím nemovitostí Vysoké školy báňské a bývalého arcibiskupského konviktu (později Báňská akademie) v Jiráskových sadech.
Rozměrově největší projekt, který přesídlil na závěr války do Příbrami,
byl vývoj obří balistické rakety V-101 s váhou 140 tun, délkou 30 m
a průměrem 2,8 m. Třístupňová raketa měla sloužit k zasažení pozemních
cílů kdekoliv v Evropě, protože měla mít dolet až 1.800 km po dráze
ve výšce až 200 km. Je určitě dobře, že se postup východní fronty urychlil,
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proto nedošlo k její výrobě a k praktickým zkouškám. Je téměř jisté,
že tyto plány vývoje rakety byly využity při konstrukci obdobně mohutné americké rakety Minuteman, schopné nést jaderné hlavice.
V Příbrami se pracovalo ještě na vývoji několika dalších zbraňových
systémů, především různých druhů protiletadlových raket. K praktickým zkouškám ve vojenském prostoru Brdy snad došlo pouze u rakety
označené DOV-15.
V souvislosti s tím mne napadá, že asi Němci byli již také velmi blízko k realizaci atomové pumy a především jaderných hlavic na takto
mohutné rakety. Hitler tehdy ohlašoval „tajnou zbraň“, aby posílil upadající morálku své armády na východní frontě.
A nyní k té „Mučírně“. Pro potřeby zkušebního ústavu byly v roce
1944 pronajaty pozemky místních občanů Františka Kocourka a Františka Ježka za roční nájem 5 500,- Kč organizací Waffenunion. Pak se
ihned začalo stavět. Plány zkušební střelnice byly vypracovány podle
německé předlohy. Engel a jeho skupina již měli zkušenosti s budováním podobného zařízení v Grossendorfu. Představovalo kromě hlavní
budovy také barák pro mužstvo, vodárnu, různé bunkry určené ke
skladování raketových paliv a jednoduchá zařízení pro měření průraznosti raketových střel a tahu jejich motorů. Většina nebyla dokončena.
Na začátku roku 1945 se nezadržitelně blížila východní fronta i do Čech.
Proto byl výzkumný ústav rozpuštěn a zaměstnancům bylo umožněno
opustit území Protektorátu. Odjížděli na západ a odváželi sebou veškerou důležitou dokumentaci. Zbytek byl skartován.
Přesto, že jsem pročetl podrobně získaný materiál, zůstává pro mne
několik nejasností:
1) Proč tato rozměrově malá pokusná raketová střelnice byla budována
v těsné blízkosti obce Láz, když zde byl asi vhodnější rozsáhlý vojenský prostor Brdy.
2) Zajímavé je také, že tito výzkumníci a konstruktéři podílející se na
vývoji raketové techniky pro vojenské účely, která byla přímo využita
na zlikvidování statisíců, možná milionu lidí, nebyli souzeni jako váleční zločinci. Pokračovali však po válce nerušeně dál a s velkým nasazením v USA.
Z jiných knižních podkladů jsem se dozvěděl, že Američané se ještě
těsně před skončením války snažili zjistit místo, kde jsou skladovány
hotové rakety V-2 nebo jejich díly. To se jim podařilo nalézt a také vše
tajně odvézt do USA. Rovněž nalezli někde v Alpách uschovaný archiv
z výzkumného střediska v Peenemünde.
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V srpnu roku 1945 nabídli zástupci Spojených států Wernherovi von
Braunovi a jeho 127 spolupracovníkům výhodnou pracovní smlouvu,
kterou nikdo z nich neodmítl. Jeden agent americké rozvědky tehdy
výstižně prohlásil: „I kdyby všichni byli bratry Adolfa Hitlera, tak jejich jedinečné znalosti je po vojenské stránce učinily mimořádně cennými.“ Američané tak měli kompletní tým, kde byly zastoupeny všechny profese potřebné k dalšímu výzkumu.
Pod záštitou NASA a s téměř neomezenými zdroji peněz pak vyvinuli
a také předvedli projekty raketové techniky, nad kterými žasl celý svět.
A tak, co tito výzkumníci a konstruktéři ve službách Adolfa Hitlera
způsobili, bylo tímto rázem zapomenuto. Stali se z nich oslavovaní
Američané i s jejich rodinami. Ve zpustošeném Německu pro ně nebylo
uplatnění a jejich činnost v období války by mohl posuzovat též Norimberský soudní tribunál.
Podle Asociace pro kontrolu zbraní mají prý USA nyní 6.800 jaderných hlavic. Když k tomu připočteme arsenál Ruska, Číny, Anglie,
Francie, Indie, Pákistánu a dalších utajovaných, stačilo by to určitě na
likvidaci života na Zemi. Přál bych si, aby uvedený počet byla jen tisková chyba té asociace a skutečnost byla o poslední dvě nuly nižší. Pokud
by také další jmenované státy snížily svůj jaderný arsenál obdobně o ty
dvě poslední čísla, mohl by být svět bezpečnější.
Možná, že už počet lidí na naší Zemi překročil únosnou hranici, proto
také asi dochází k masivní migraci. Snižovat ten počet lidí zrovna jadernými zbraněmi se mi zdá trochu nevhodné pro člověka, který používá k životu také rozum.
Závěr. Raketovou techniku nelze jen odsuzovat. Pomáhá také lidem
k poznání okolí naší Země. Rakety vynášejí družice, které jsou pro člověka užitečné z mnoha důvodů. Bez některých jejich funkcí by byl
člověk ošizen o mnoho vymožeností naší moderní doby. Jako příklad
uvedu evropský družicový systém Galileo, který začala provozovat agentura GSA sídlící v Praze a slibující lepší navigaci než GPS. Bude jej
tvořit celkem 24 provozních družic a 6 záložních ve výšce asi 23 tisíc
kilometrů. Při pátrání po uživatelích tohoto systému, kteří budou
v nouzi, se zkrátí doba až na deset minut.
Také těch vojenských strategických družic je nad našimi hlavami jak
naseto. Hlavně, aby předávání jejich informací uživatelům nezpůsobilo
nějaký mezinárodní konflikt, třeba i s použitím jaderných zbraní.
Ladislav Punčochář
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Dům č. p. 23

Dům č. p. 24

Foto Jana Klímová
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Fotbal
První zkouškou naší Vrtule byl na Spartaku
Příbram turnaj, který jsme loni vyhráli. Letos
jsme však zvítězili jenom v jednom zápase
a skončili tak na posledním místě. 24. března
jsme zahájili jarní část naší soutěže. Kdo si
myslí, že z aktivních hráčů, které máme na
FAČRu zaregistrované, dáme dohromady alespoň 15 ke hře v soutěžním utkání, se moc
mýlí. Dlouhodobá marodka je naším strašidlem před každým utkáním. V prvním zápase
jsme porazili Rožmitál "B" vysoko - 7:2. Věřme, že se nám bude dařit i nadále.
V minulých Lázských listech jsem uvedl rozpis utkání Vrtule. Nastaly v něm malé změny:
20. května utkání Vrtule - Obořiště už od
10.15 hodin
10. června utkání Hvožany - Vrtule od 17.00
17. června utkání Vrtule - Pečice od 17.00

Před začínající sezónou
jsme vylepšili vzhled
sportovních kabin výměnou vchodových dveří.

Vrtuláčci, kteří by si alespoň v domácích utkáních určitě zasloužili
větší podporu ze strany lázských příznivců, mají v jarní části příznivější soupeře, za to však delší dopravu na zápasy.
Rozlosování jarní
1. kolo NE 16. 4.
2. kolo SO 23. 4.
3. kolo SO 29. 4.
4. kolo NE 7. 5.
5. kolo SO 13. 5.
6. kolo SO 20. 5.
7. kolo NE 28. 5.
8. kolo NE 4. 6.
9. kolo NE 11. 6.
10. kolo NE 18. 6.

části
10.00
10.00
11.00
10.00
09.00
13.00
15.00
10.00
10.00
10.00

2017:
Sokol Vrtule Láz, z.s. - FC Višňová
Sokol Vrtule Láz, z.s. - SK Litavan Bohutín
TJ Stará Hu , z.s. - Sokol Vrtule Láz, z.s.
Sokol Vrtule Láz, z.s. - Sokol Pičín
TJ Prostřední Lhota - Sokol Vrtule Láz, z.s.
FC Višňová - Sokol Vrtule Láz, z.s.
SK Litavan Bohutín - Sokol Vrtule Láz, z.s.
Sokol Vrtule Láz, z.s. - TJ Stará Hu , z.s.
Sokol Pičín - Sokol Vrtule Láz, z.s.
Sokol Vrtule Láz, z.s. - TJ Prostřední Lhota
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Turistický oddíl se 4. března zdárně zhostil organizace 5. ročníku
Putování Lázského nemehla po Brdech (viz samostatný příspěvek).
Oddíl volnočasového a rekreačního sportu v zimních měsících
provozoval stolní tenis v sále OÚ a florbal a volejbal v bohutínské sokolovně. Na stolní tenis si hráči ze svých prostředků pořídili nový stůl.
Začátkem dubna oddíl znovu zprovozní hřiště na volejbal a nohejbal.
Na valné hromadě Sokola Vrtule Láz, která proběhla 11. března, byl
schválen plán činnosti na tento rok. Patří do něho mimo jiné i sběr
železného šrotu naplánovaný na 22. dubna, na stejný termín jako sběr
nebezpečného odpadu. Děkujeme předem všem občanům, kteří na tento den připraví železný šrot před své domy.
Josef Vošmik

Lázské nemehlo 2017
Turistické pochody jsou nejen příležitostí k pohybu, ale zároveň
i určitým druhem společenské události. Můžete si na ně vyjít s přáteli
nebo s celou rodinou a také máte možnost uzavřít přátelství nová.
To je také cílem akce Putování Lázského nemehla po Brdech, kterou
již několik let pořádá první březnovou sobotu turistický oddíl Sokola
Vrtule Láz.
Třebaže jsme po zkušenostech z předchozího roku začali s přípravou
5. ročníku už na podzim minulého roku, poslední povolení jsme získali
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až letos v únoru. Mezitím se nám ale podařilo úspěšně projít náročným
sítem výběru a náš pochod byl zařazen do největšího sportovního projektu probíhajícího na území České republiky – ČUS SPORTUJ
S NÁMI. Dostal se tak mezi akce, které mají punc sportovní i společenské úrovně a kvalitní organizace.

Výsledkem práce naší pořadatelské skupinky byl v letošním roce pochod kolem Bílé skály, pro tuláky po Brdech jsme i tentokrát připravili
dvě verze trasy. Při prezenci obdržel každý medaili, brožurku s mapkou, razítko a poukázku na občerstvení. 547 zaregistrovaných účastníků
nebylo ochuzeno ani o teplý nápoj na trase, tradiční pěvecké vystoupení
kamarádů z Bohutína a Zavržic, a díky sponzorům ani o losování zajímavých cen pro dospělé a dárky pro všechny přítomné děti. Ten, kdo využil
nabízenou možnost, projít si trasu s průvodcem, si navíc z jeho poutavého vyprávění odnesl i řadu zajímavých informací. Na závěr si pět dobrovolníků zasoutěžilo o hodnotné ceny ve vědomostním kvízu a organizátoři si s úlevou mohli rozkrojit dort s motivem Lázského nemehla, který
na oslavu 5. ročníku upekla jedna z pořadatelek. Pohodu a dobrou náladu zúčastněných velkou měrou podpořilo i krásné slunečné počasí.
Akce proběhla k naší naprosté spokojenosti, důležité ale je, jak ji hodnotí sami účastníci. Jejich reakce včetně fotografií najdete na
www.nemehlo.eu nebo na stránkách našeho mediálního partnera
www.objevBrdy.cz.
Marie Vošmiková
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Hornické muzeum Příbram a AOPK ČR, RP Střední Čechy,
Správa Chráněné krajinné oblasti Brdy
pořádají

v sobotu 22. dubna 2017

komentované vycházky
za přírodou Brd .
1. okruh:

Co skrývá řeka Bradava, okolí T
eslínského kláštera
Teslínského
aP
adrských rrybníků
ybníků
Padrských
Sraz v 9.00 hodin v obci Míšov u Grill baru, návrat do 13.00 hodin.

2. okruh:

Život v tůních a les kolem nás – lokality F
elbabka
Felbabka
a Hrachoviště
Sraz v 15.00 hodin v obci Felbabka u parkoviště
naproti fotbalovému hřišti, návrat do 18.00 hodin.
Odborný doprovod:
Mgr. David Fischer – zoolog Hornického muzea
Mgr. Bohumil Fišer – vedoucí Správy CHKO Brdy

Přijte poznat Brdy zblízka a naučit se pozorovat přírodu
a poznávat některé rostliny a živočichy!

O s l a v t e D E N Z E M Ě!
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
V měsíci lednu proběhla Výroční valná hromada SDH Láz v obecním sále.
Byla zhodnocena činnost za minulý rok a následně určeny úkoly na rok následující, zejména pořádání tradičního Masopustu ve spolupráci se Sokolem
Vrtule Láz a s několika dobrovolníky, kteří se této akce tradičně účastní
a pomáhají s organizací. Další akcí bude základní kolo okrskové hasičské soutěže okrsku č. 2, která se letos koná 21. května od 13 hodin v Bohutíně. Velmi významnou akcí pro náš sbor je již tradiční Memoriál zasloužilých členů
SDH Láz, který letos připadl na sobotu 12. srpna 2017. Závěrem sezóny bude
prověřovací cvičení sborů okrsku č. 2, které proběhne v říjnu v Lázu. Účast
na hasičských soutěžích se bude odvíjet od jednotlivých pozvánek sborů
z okolí. Jako většina hasičských sborů, i náš sbor se potýká s problémy zachování počtu členské základny. Nových mladých členů přibývá jen málo.

Dne 18. února 2017 proběhla Výroční valná hromada okrsku č. 2, na
které byly shrnuty společné akce sborů okrsku. Mimo jiné byla domluvena spoluúčast všech na Zpívající fontáně v Bohutíně a nově byla domluvena Hasičská taneční zábava okrsku č. 2, která se bude konat 22. dubna 2017 od 20 hodin v obecním sále v Lázu. Tímto bychom chtěli všechny
co nejsrdečněji pozvat na tuto akci. Jedná se o první společnou akci sborů
okrsku č. 2 tohoto charakteru. K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina HRAČKY a bude připravená TOMBOLA.
Teplý konec měsíce března nám připomíná, že je nutné připravit techniku na sezónu a uspořádat jarní úklid hasičské zbrojnice. Ke konci roku
2016 jsme podávali žádost o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu Podpory a rozvoje venkova. Dne 30. března bylo zveřejněno vyhodnocení podaných žádostí a naše
žádost byla zamítnuta. Věřím, že v letošním roce bude vyhlášen jiný vhodný dotační titul a my budeme úspěšní. ☺ V listopadu 2016 jsme ještě podali žádost o dotaci na rekonstrukci požární nádrže na Ministerstvo zemědělství ČR. Na vyhodnocení této žádosti stále čekáme.
Srdečné blahopřání patří našim jubilantům: 15. 4. Václav Turek (75 let),
2. 5. Bohumil Milec (60 let) a 26. 5. Milan Matějíček (70 let).
Přejeme hezké Velikonoce a mnoho slunečných dní.
Kristýna Jurová
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Kulturní komise obce Láz pořádá

Výlet za krásami naší země

ZÁMEK ORLÍK
ve

středu 17. května 2017

Odjezd autobusem v 8.15 hodin.
(z parkoviště u obchodu COOP)
PROGRAM VÝLETU:
10.00 prohlídka zámku Orlík
Dospělí 120 Kč, studenti a důchodci 80 Kč, děti (6-15 let) 60 Kč
Rodinné vstupné = 2 dospělí + max. 3 děti (6-15 let) 340 Kč

Návštěva AKVÁRIA s expozicí „Pod hladinou
Orlické přehrady“. Komplex 18 akvárií, kde uvidíte známé
i méně známé ryby našich vod.
Dospělí 30 Kč, děti, studenti a důchodci 25 Kč
Možnost oběda v restauraci U Toryka,
procházka v krásném zámeckém parku.
Návrat do Lázu přibližně v 18.00 hodin.
Cestovné, vstupné a oběd si každý platí sám.
Zájemci se mohou přihlásit do 30. 4. 2017.
Kontaktní osoba: Radka Fiamová, mobil 602 462 480
Výlet se uskuteční za předpokladu, že se přihlásí alespoň 14 osob.
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Kulturní a společenské akce
Duben
22. 4. HASIČSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA okrsku č. 2 / ve 20 hodin, obecní sál
Zahraje hudební skupina HRAČKY. Bohatá tombola. Vstupné 100 Kč.
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC / na louce za hřištěm
Na úvod tradičně zatančí lázské čarodějnice.
Květen
6. 5. SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE S HUDEBNÍM PROGRAMEM
(pro seniory) / v 15 hodin, obecní sál
K tanci a poslechu zahraje skupina harmonikáře Miloše Velíška.
8. 5. UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VÁLEK
Průvod obcí a položení smuteční kytice k místnímu pomníku.
17. 5. VÝLET ZA KRÁSAMI NAŠÍ ZEMĚ – ZÁMEK ORLÍK
odjezd v 8.15 hodin
27. 5. AUTORSKÉ ČTENÍ LENKY VLKOVÉ / v 16 hodin, obecní sál
Setkání nad knihou Jiřího Koláře ze Zbenic „Selským rozumem“.
Hudební doprovod – Pavel Kabíček.
Červen
3. 6. DEN DĚTÍ / Oslava svátku dětí s herními aktivitami.
4. 6. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / obecní sál
Červenec
MUZICÍROVÁNÍ U JILMY / Začátek prázdnin bude oslaven
amatérským muzicírováním u táboráku.
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech a webových stránkách obce.

Sbory dobrovolných hasičů okrsku č. 2 pořádají

HASIČSK
OU TTANEČNÍ
ANEČNÍ ZÁBA
HASIČSKOU
ZÁBAV
VU
v

sobotu 22. 4. 2017 ve 20 hodin v obecním sále v Lázu
K tanci a poslechu hraje hudební skupina HRAČKY.
BOHATÁ TOMBOLA • Vstupné 100 Kč

Uzávěrka letního vydání Lázských listů bude 30. června 2017.
LÁZSKÉ LISTY • Čtvrtletník • Vydává Obec Láz, která zařizuje tisk a distribuci
• Registrace u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 21455 • Šéfredaktorka
Jana Klímová • Redakce Mgr. Martina Brettlová, Mgr. Vlasta Čechová
• Tisk Příbramská tiskárna s. r. o., Nádražní 190, Příbram IV • Vydáno: 15. dubna
2017 • Náklad: 300 výtisků
Kontakt: e-mail: lazskelisty@seznam.cz / mobil: 734 547 408 • Zdarma
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